صندوق استثمار بنك االسكندرية لالستثمار في ادوات الدخل الثابت ذو العائد السنوي
تقرير الربع السنوي الثالث ٢٠١٧
أداء الصندوق
حقق الصندوق عائد سنوي بلغ  %٢٧٫١٠صافي من الرسوم والضرائب في نھاية الربع الثالث لعام  .٢٠١٧وبالمقارنة بلغ متوسط العائد على
أذون الخزانة ذات عام  %١٥٫٨٦بينما حققت الصناديق النقدية متوسط عائد  %١٥٫٤١على مدار نفس الفترة.

االقتصاد و السوق
ارتفع أداء سوق الدخل الثابت في الربع الثالث من عام  ٢٠١٧بحوالي  %٢٫٣من أداء الفوائد بالمقارنة بأداء إجمالي بلغ  %٤من قبل لجنة
السياسات النقدية خالل شھر مايو  ٢٠١٧ويوليو  .٢٠١٧ويرجع ذلك نتيجة انخفاض حجم إصدارات السندات الحكومية مما أدت إلى ضغط
شديد على أسعار الفوائد .باإلضافة إلي ارتفاع نسبة السيولة في سوق الدخل الثابت في نھاية الربع ،لذا انخفضت أسعار الفوائد بنسبة .%٤٫٠
وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على سندات الخزانة خالل الربع الثالث من العام  %١٢٫٢٠ ،%١٢٫٠٠ ،%١٢٫١٨و%١٢٫٠٠
إلصدارات سندات الخزانة لمدة ثالث سنوات ،خمسة سنوات ،سبع سنوات وعشر سنوات على التوالي.
وعلى الصعيد االقتصادي ،قامت لجنة السياسات النقدية بإصدار قرار برفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة بـ %2.0ليصل إلى
 %١٨٫٧٥و %١٩٫٧٥على التوالي .باإلضافة إلى موافقة لجنة صندوق النقد الدولي على دفع الشريحة الثانية ) ١٫٢٥مليار دوالر( من
القرض الذي يبلغ  ١٢٫٠مليار دوالر .وقد أعلن تقرير رئاسي بانخفاض عجز الموازنة المصري بنسبة  %١٫٦باإلضافة إلى ذلك تتوقع
الحكومة ارتفاع نمو اجمالي الناتج المحلي ليصل إلى  %٤٫١ومن المتوقع أن يرتفع في حدود  %٤٫٦إلى  %٤٫٨خالل العام المالي
 .٢٠١٨/٢٠١٧تتوقع الحكومة أيضا ارتفاع في االيرادات الضريبية من  %١٣إلى  %١٧من اجمالي الناتج المحلي .أعلن البنك المركزي
المصري عن تحول صافي الدخل من السياحة من عجز بـ ٣٢٤مليون دوالر إلى فائض بـ ١٫٦مليار دوالر .وقد قام البنك المركزي المصري
بتسديد طلبات الموردين األجانب والمستثمرين األجانب المتراكمة بالدوالر منذ نوفمبر  .٢٠١٦وقد انخفضت نسبة التضخم السنوي من
 %٣٣٫٠في يوليو  ٢٠١٧إلى  %٣١٫٩في أغسطس  .٢٠١٧ارتفع صافي االحتياطي النقدي األجنبي من  ٣١٫٣مليار دوالر في يونيو ٢٠١٧
إلى  ٣٦٫١مليار في أغسطس .٢٠١٧

استراتيجية االستثمار
لن يتوقع مدير االستثمار استمرارية ارتفاع أسعار الفوائد حيث وصل السوق إلى أعلى مستوياته .يعتبر الصندوق في وضع استثماري جيد
لالستفادة من االنخفاض المتوقع في أسعار الفائدة مما سيحسن أداء الصندوق .وسيستمر مدير االستثمار في متابعة إصدارات سندات الشركات
حيث نرى انھا فرصة استثمارية جيده.
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